
Στο σχέδιο νόμου για τη κύρωση της Συμφωνίας για τις 
διεθνείς οδικές μεταφορές και του σχετικού Πρωτοκόλ
λου διαπραγματεύσεων που υπογράφηκαν στο Βερολίνο 
στις 13 Μαίου 1981 καί 30 Απριλίου 1981, αντίστοιχα, 
μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας 
και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Με το προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου, σκοπείται η κύρωση 

της Συμφωνίας οδικών μεταφορών που υπογράφηκε στο 
Βερολίνο στις 13 Μαίου 1981 μεταξύ των Κυβερνήσεων 
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Γερμανικής Λαϊκής 
Δημοκρατίας καθώς και του σχετικού Πρωτοκόλλου δια
πραγματεύσεων.

Με τη Συμφωνία αυτή και το σχετικό Πρωτόκολλο, ρυ
θμίζονται θέματα που αφορούν στη μεταφορά επιβατών και 
εμπορευμάτων μεταξύ των δύο χωρών και μέσω αυτών.

Η Συμφωνία αυτή αποβλέπει στο να συμβάλλει τόσο 
στην ανάπτυξη της συνεργασίας των δύο χωρών στο τομέα 
της μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων, όσο και στην 
εν γένει προώθηση των εμπορικών συναλλαγών αυτών.

Η Συμφωνία αυτή θα τεθεί σε ισχύ τριάντα μέρες μετά 
την ημερομηνία κατά την οποία και τα δύο Συμβαλλόμενα 
μέρη θα πληροφορήσουν το ένα το άλλο για τη περάτωση 
των αναγκαίιυν διαδικασιών για την εφαρμογή της.

Θα παραμείνει δε σε ισχύ για μια περίοδο πέντε χρόνων και 
στη err 'χεια θα εξακολουθεί να ισχύει, εκτός άν κάποιο 
από τα συμβαλλόμενα μέρη, επιδώσει ειδοποίηση έγγραφη,

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ εςι τουλάχιστο μήνες νωρίτερα, για το τερματισμό της 
Συμφωνίας στο τέλος οποιουδήποτε ημερολογιακού χρόνου.

Θέτοντες υπόψη σας τα παραπάνω εισηγούμεθα τη ψή
φιση του Σχεδίου Νόμου που σας υποβάλλουμε.

Αθήνα, 20 Ιουνίου 1983 
Οι Υπουργοί

Εσωτεεικών Συγκοινωνιών
Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΝΙΚ. ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΌΜΟΥ
Κύρωση Συμφωνίας για τις διεθνείς οδικές μεταφορές και 
του σχετικού Πρωτοκόλλου διαπραγματεύσεων μεταξύ των 
Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Λαϊκής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας.

Άρθρο πρώτο.

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 
1 του Συντάγματος η.. Συμφωνία για τις διεθνείς οδικές με
ταφορές με το σχετικό Πρωτόκολλο διαπραγματεύσεων 
που υπογράφηκαν στο Βερολίνο στις 13 Μαίου 1981 και 
30 Απριλίου 1981 αντίστοιχα, μεταξύ των Κυβερνήσεων 
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας 
της Γερμανίας, των οποίων τα κείμενα σε πρωτότυπο στην 
Αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην Ελληνική, έχουν 
ως εξής : :· ·'· · - ■ ' ■


